
”Fantastisk motor. Gott 
bottendrag och fi n topp. 

Jag snålkör på 0,5.”
Olle Andersson, 520d -08

Tysk bil ska det vara. Men om det blir en 
Audi, BMW eller Mercedes, ja det är inte helt 
skrivet i sten.

Så ser många potentiella 5-seriekunder 
på sitt bilköp. Man jämför noga och byter 
märke om upplevelsen inte motsvarade för-
väntningarna.

Kraven på premiumtillverkarna är sky-
höga och det skapar givetvis också utmärkta 
produkter.

De som kör en 5-serie idag körde tidigare BMW, 
Volvo, Audi, Mercedes, Ford och Lexus. Visst finns 
det BMW-fantaster i ägarskaran som inte kört 
något annat än BMW i alla år. Men många har bytt 

BMW 5-serie. Drömkombin
märke ett flertal gånger. Främst verkar valet stå 
mellan Audi A6 och BMW 5-serie. Och just därför 
gör vi här en djupdykning i de dessa två modeller 
och ger er ägarbetygen för både sedan och kombi.

Oavsett karossval är BMW-ägarna mycket 
eniga när det gäller varför de valde en femma.

Suget efter körglädje går inte att ta miste på. 
Köpskäl nummer två gäller varumärket. BMW-
märket lockar, kanske mer än stjärnan gjorde en 
gång i tiden.

Design är faktiskt också ett av de främsta 
köpskälen. Vi minns väl alla hur Chris Bangles 
tolkning av femserien mottogs när den kom 2003, 
inte med applåder direkt. Men modellen sålde, och 
säljer, riktigt bra och ägarna ger ett gott betyg för 

utseende, om än inte i klass med A6-ägarna som 
formligen älskar sin bils design. Särskilt de som 
valt Avant. Och visst är den läcker, men frågan är 
vilken som ser mest modern ut om fem, tio år?

I tidigare ägaranalyser av femserien har vi 
upptäckt att de första årsmodellerna dras med en 
hel del trassel. Främst av elektronisk art, men även 
inredningen höll en förvånansvärt låg kvalité.

De som ägt flertalet 5-serie berättar att den 
upplevda kvaliteten klart förbättrades i och med 
uppdateringen 2007. Olle Andersson kör en -08 
med snåldieseln 520d:

”Kvalitetskänslan är otroligt mycket bättre i den 
faceliftade varianten. Jag kikade på 5:an när den 
kom och var absolut inte imponerad. Den nya slår 
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”Allmänt låg bygg-
kvalitet jämfört med 

Audi A6.”  
Reino Lager, 525d -08

”En fantastisk motor! 
Har svårt att tänka mig 

en bättre familjebil.”
Patrik Legrell, 535d -07

min tidigare Audi A6.”
Här granskar vi årsmodell 2005 till 2008 och 

kapar därmed bort de första problemåren. Det 
innebär också att betyget för problemfrihet är höga 
90 procent för Touring och 89 procent för sedan-
modellen. Något bättre än Audi A6.

Det som gäckar ägarna är ofta elektronikpro-
blem, alltså precis som förr. Även de som valt en 
A6 drabbas av elektroniktrubbel. Båda tillverkarna 
har fortfarande en del att jobba med på detta 
område.

”Bilen är fullproppad med elektronik och det 
märks ibland med felmeddelanden i iDrive... Men 
som körmaskin är den helt otrolig, och jag älskar 
min Head-Up Display.”

Så skriver Lars Narvselius om sin 535d. Ägare 
som valt denna motor är nästan alla smått lyriska 
över kombinationen kraft-ekonomi.

Överlag är ägarna mycket nöjda med bräns-
leförbrukningen. Och från 2007 sänktes förbruk-
ningen med elservo, regenerering av bromsenergi 
till generatorn och snålare motorer.

”Med tanke på prestandan är det smått otroligt 
att det går att köra Stockholm - Oslo t/r på en 
tank” skriver Hans Viking som liksom Olle Anders-
son kör en ny 520d. Olle berättar att han normalt 
”med lite omkörningar” ligger på 0,61 l/mil men 
vid snålkörning landar på 0,5. Inte illa för en stor 
familjekombi.

Just de praktiska egenskaperna, som familjer 
ofta vill åt, kanske inte femserien gjort sig känd 
för. Men många ägare är ändå nöjda, att man kan 
öppna bagageluckans glasdel uppskattas. Audi 
vinner dock både bagage- och baksätesronderna 
enligt ägarna.

Fjädringskomforten anses emellertid vara bätt-

re i 5-serien än i A6. Men betygen varierar kraftigt 
och beror på hur bilarna är utrustade.

Något ägarna inte alls är lyriska över är de 
punkteringsfria däcken. Per Berner som kör 530iM 
kommenterar:

”Varför dessa gräsliga runflat-däck som 
förstör? Efter ett byte till normala däck blir bilen 
tystare, bekvämare, får bättre styrkänsla, bromsar 
bättre och är mer riktningsstabil.”

Per Berner och flera andra ägare efterfrågar 
också ett rent optiskt M-paket utan stenhård 
fjädring.

”Det är formerna man vill åt, inte njurmassage.”
En 5-serie Touring är drömkombin för många. 

Priset kanske avskräcker, men andrahandsvärdet 
är riktigt bra som vi kan se på nästa sida. Kanske 
har du råd att förverkliga drömmen ändå? 

   Martin Ström
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FAKTA

På www.automotorsport.se kan du läsa 41 test/prov av BMW 5-serien gratis!

Precis som i våra tester är det 
mycket jämt mellan BMW och Audi 
när ägarna sätter betyg. Bästa bilen 
enligt ägarna är A6 med sedanka-
ross, en vinnare även hos oss.

I kombiduellen väljer vi just 
nu Avant medan ägarna anser att 
Touringfemman är bättre. 

Den stenhårda fajten märkena 
emellan är eggande (Mercedes finns 
också med i ägarnas tankar men 
faller ofta bort på grund av priset, 
precis som i våra tester). 

Konkurrensen ger oss också fin-

Körglädje

Ljudnivå

Motor

Förarmiljö

Bränsleförbr.

Totalekonomi

Bagage

Baksäte

Fjädringskomfort

Utseende

Kvalitetskänsla

Problemfri

Bilförsäljare 

Service/verkstad

Märkestrogen

Bra köp

Totalbetyg

5 Sedan

BETYG/BMW/AUDI SEDAN MOT KOMBI 2005–2008

BMW ÄR DYRARE ATT KÖPA MEN HÅLLER VÄRDET BRA

     523i              523i Touring          A6 2,4           A6 2,4 Avant
  337 000:– 360 000:– 301 000:– 317 000:– 

303/10% 321/11% 248/18% 263/17% 

 261/23% 280/22% 218/28% 231/27% 

234/31% 252/30% 190/37% 204/36%

– – – –

      191/43% 205/43% 150/50% 162/49%

Bilhandlarpriser gäller bilar som rullat 2 000 mil per år. Siffran bakom 
priset (i jämna tusental) visar värdefallet i procent. Privatköp sänker priset 
20 000 – 30 000 kronor.  

Sveriges bästa köpguide! auto motor & sports begbilsanalyser bygger på 
ägarnas erfarenheter av sin bil och återförsäljarna. Ingen annan tidning ger så 
snabbt information om en ny bil infriar köparnas förväntningar, och information 
om eventuella problem. Analysen är lika viktig för dig som ska köpa ny som 
begagnad bil. Gå in på www.automotorsport.se och avdelningen ”Testa din 
bil”, där har 13 100 läsare redan satt betyg på sin bil – gör det du också! 100 
procent är ett ouppnåeligt, genomsnittligt högsta betyg från läsarna. 

+

-

FAKTA

Audi A6 
Sedan

Tänkbara svagheter:
Det som kan krångla är 
främst mjukvara och elektronik 
till MMI, kurvljus, bagagelucka 
med automatik och parkerings-
hjälpen. Vissa bensinmotorer 
har onormal oljetörst.

Ljudnivå, förarmiljö, 
bagage, baksäte, 
utseende.

Säljare, totalekonomi.

+

-

5 Touring A6 Sedan A6 Avant
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FAKTA

Audi A6 
Avant

Tänkbara svagheter:
Kombimodellen håller av någon 
anledning lägre kvalitet eller så är 
ägarna mer lyhörda för fel. 
Främst elektronik som MMI, nycklar, 
dålig radiomottagning. Men även 
hjullager och oljetörst rapporteras.

Förarmiljö, baksäte, 
utseende, kvalitetskänsla.

Service/verkstad, total-
ekonomi, körglädje.

+

-

FAKTA

BMW 5-serie 
Sedan

Tänkbara svagheter: 
Sedankarossen var först ut och 
ägarna fi ck smaka på en del barn-
sjukdomar 2003 och 2004. Främst 
av elektronisk art. 

Numera verkar sedanen hålla till 
och med bättre än Touringmodellen. 
Fortfarande en del elfel dock.

Körglädje, motor, 
förbrukning, komfort, 
driftsäkerhet.

Service/verkstad, 
totalekonomi.
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Snitt-
bilen

fin statistik från er ägare då många 
har bytt från Audi till BMW ett flertal 
gånger, bara beroende på att det 
ena märket är bättre för tillfället.

Svagheterna är få, men båda bör 
jobba med elektroniken.

Nypris -08
2007
2006
2005
2004

Prognos: inbytespris 
på en -08 om 3 år.
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BMW 5-serie Touring

Körglädje, ljudnivå, motor, 
förarmiljö, baksäte, komfort.

Totalekonomi.

Tänkbara svagheter:
• Fukt i lyktglas är inte ovanligt, 
men åtgärdas oftast utan gnäll från 
BMW.

• Skrammel från inredning känns 
inte premium, men förekommer 
faktiskt, bättre efter facelift.

• Oljetörst. Flera 3-serieägare 
klagar över onormal oljetörst, men 
även 5-serieägarna drabbas av 
detta, dock inte i samma utsträck-
ning.

• Elektronik som strular är relativt 
vanligt. Och det rör sig om allt:
elstolar, nycklar, parkeringshjälp, 
i-Drive, elbakruta, aktiv styrning 
med mera.

Motorer i urval (förbr.) 5-serie
• 520i, 170 hk (9,0  l/100 km)
• 520i, 170 hk (6,7  l/100 km)
• 523i, 190 hk (7,3 l/100 km)
• 525i, 192 hk (9,4 l/100 km)
• 525i, 218 hk (7,4 l/100 km)
• 530i, 231 hk (9,5 l/100 km)
• 545i, 333 hk (10,9 l/100 km)
• 550i, 367 hk (11,2 l/100 km)
• M5, 507 hk (15,0 l/100 km)
• 520d, 177 hk (5,1 l/100 km)
• 525d, 197 hk (6,2 l/100 km)
• 530d, 235 hk (6,4 l/100 km)
• 535d, 286 hk (6,7 l/100 km)

Modellhistorik BMW 5-serie
2003 Första femman med Bang-
ledesign. Mycket kritiserad men 
säljer som smör.

2004 Touringmodellen gör entré.
M5 sedan med V10 och 507 hk.

2005 Uppaterade sexor i 523i, 
525i och 530i. Fyrhjulsdrift tillval. 
Lilla dieseln 520d tillgänglig. 

2007 Facelift, snålare motorer.

Martin Ström

”Just nu väljer vi
Avant, men ägarna

anser att Touring
är bättre.”
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